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OFFICIAL Arabic 

 

 الكّمامة ارتداء كيفية
How to wear a face mask – Arabic 

There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of 
washable fabric and can be re-used. 

ها يمكنكم التي الكّمامات من نوعان هناك مامات. الجراحية الطبية والكّمامات القماشية الكمامات: استخدام  القماش من المصنوعة تلك هي القماشية والك
ها يمكن والتي ها غسل  .ُمجددا   واستخدام

 تموز/يوليو 22مساء يوم ��ربعاء  55.11 - أغطية الوجه  –   DHHS.vicللمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع ا�لكتروني
<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19> 

 (COVID-19)  كورونا فيروسفي وجه  إضافي مادي حاجز توفير خ�ل من ممجتمعكويحمي  الكّمامة يحميكم ارتداء إن

 ./وشاح الرأسأو البانداناأو الشال  غطية الوجه مثل الوشاحأاستخدام أشكال أخرى من  كم، يمكنةفرإذا لم تكن الكّمامة متو

 

 كّمامة.قبل وضع ال ميديكأ واغسلا

 

ة أن من واتأكد عند و مكأنف علىو ،مذقنك تحت مريح بشكلبإحكام و ةبتثا هاأنوب موفمك مأنفك يغطّ ت الكّمام
 .موجهك جوانب

 

 . اارتدائه أثناءكّمامة ال من ا�مامي الجزء واتلمس �
ةال ملمست إذاو  . الفور على هاومعقّ  أو ميديكأ وااغسل ،كّمام
ة ال علّقوات �   .مرقبتك حولكّمام

 

ها أو�ً. ة اغسلوا أيديكم أو عّقمو  لنزع الكّمام
ة  الكّمامة تحتوي على  تإذا كانو. ةربط��فّك أو  ين��ن حول ينحلقتإمساك العن طريق انزعوا الكّمام

 . قوموا بِفّك الرباط السفلي أو�ً ثّم الرباط العلوي رباطَين،
  .قوموا ِبَرميها، /فلترمرشحاتالكّمامة فيها  تإذا كان

 ها.سلِ ل لغَ يغسكيس أو  لَِرميها كيسقوموا بطوي الكّمامة وضعوها مباشرة في غرفة الغسيل أو في 
ة الطبية الو  . طريقة مسؤولةبجراحية يجب التخلّص من الكّمام

 

 نزع الكّمامة.بعد  هاعّقموأو  ميديكأ وااغسل
 الغسيل.مسحوق الصابون أو مع  درجة مئوية( 06ساخن )الماء الأغطية الوجه المصنوعة من القماش كل يوم ب وااغسل

 .��خرين���اص مع الكّمامة  وا��تشارك

  ما يليب قياميجب عليكم ا��تمرار بال 
 بانتظام ميديكأسل غ •
 ا��ينا���ص بينكم وبين  متر 5.1 مسافة على ظاحفال •
 خفيفة عراضتعانون من أ تمكن لو حتى للفحص، عوخضال •
 .كتوعّ الب ونتشعر مكنت إذا المنزل البقاء في •

mailto:public.health@dhhs.vic.gov.au
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-coverings-1159pm-wednesday-22-july
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ماذا تفعل إذا كانت نتيجتك إيجابية لفيروس  
coronavirus (COVIDـ19) كورونا  

 العربية 
 

coronavirus (COVIDـ19)لقد جاءت نتيجتك إيجابية لفحص   
أنه   DHHS( Department of Health and Human Services)ة الصحة يجب أن تعزل نفسك إلى أن تُخبرك دائر

 يمكنك فك العُزلة بشكل سالم وآمن. ويجب عليك من الناحية القانونية التقي�د بهذه النصيحة. 
)يعمل على مدار الساعة(.   1800 675 398 للمزيد من المعلومات إتصل بالخط الساخن لفيروس كورونا على الرقم

. 131 450 وإذا كنت بحاجة إلى مترجم الرجاء ا�تصال بالرقم  

    

إذا كنت بحاجة للمساعدة  
الطبية إتصل بطبيبك أو  

 بالخط الساخن 

أعِزل نفسك عن عائلتك  
�دقاء   وا

وقُم بتغطية   أغِسل يديك 
 فمك عند السُعال والعطس 

 يجب عليك البقاء في المنزل

 لماذا يجب علي� أن أعزل نفسي؟ 
تمال كبير بأنك قد وجود احمما يعني أنه يجب عيك أن تعُزل نفسك نظًرا ل coronavirus (COVIDـ19)لقد جاءت نتيجتك إيجابية لفحص 

 عدي الناس��خرين بالفيروس. ت
هب ت مايعني عدم مغادرتك منزلك أو مكان إقامتك إ�� عندإن العزل  العناية الطبية أو إزاء حالة طارئة. للحصول علىذ  

هذا والبقاء في المنزل.  هناك شخص آخر تعرف أن لديه أعراض فيجب عليه إجراء فحص الفيروس   وإذا كان 
همية التي يمكنك القيام بها للمساعدة هي الخطوة ا�كثر أ   coronavirus (COVIDـ19)على إبطاء إنتشار فيروس كورونا  إن العُزلة 

سكان فكتوريا��خرين.   س�� والحفاظ على  

 أين أعزل نفسي؟ 
هاب فوًرا إلى المكان حيث ستعزل نفسك دون أن تتوقف في أي مكان آخر في طريقك.  يجب عليك الذ

هبً  نفسك في مكان م�ئم آخر.   تعزلقد تسمح لك أن  DHHSفي العادة إلى منزلك لكن دائرة  اوستكون ذا  
هذا المجال. إذا كنت بحاجة للمساعدة كي تحصل على الطعام والدواء أثناء  عُزلتك، يمكننا تزويدك بالدعم في   
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 َمْن يجب علي� أن أُخبِر با�مر؟ 
ة للفيروس أن تُخبِر كل المقربين منك الذين تختلط بهم. ويُقصد بالُمخالطين المُقربين يجب عليك متى تم إخبارك بنتيجة فحصك��يجابي

هؤ�ء الذين تعيش معهم أو تعمل معهم بشكل لصيق أو كنت مجتمعًا معهم في لقاء أو نشاط أو تجم�ع.   

صيبوا بفيروس كورونا أُ ل كبير بأنهم قد جود إحتمايجب على ا�شخاص الذين تعيش معهم أن يحجروا أنفسهم في المنزل فوًرا نظًرا لو
   ويشمل ذلك���فال.. coronavirus (COVIDـ19)

ماذا يحدث بعد نتيجة الفحص��يجابية؟   
بالتحد�ث إليك حول الناس الذين خالطتهم كي يتمكن الفريق من العمل   DHHSسيقوم أحد العاملين من فريق الصحة العامة لدى دائرة 
ِن الفريق�بطاء إنتشار الفيروس وحماية أسرتك والُمجتمع. وسي مكان عزلك وأسماء��شخاص الذين يقيمون معك. دو   

إلى أي مساعدة إضافية أو إذا كانت لديك  دوريًا ويمكنك دائًما ا�تصال بهذا الفريق إذا احتجت  بكسيواصل فريق الصحة العامة��تصال 
 أية أسئلة حول الحفاظ على الس�مة وحُسن ا�وضاع. 

من فريق المتابعة. والحجر  تحصل على موافقة فك العزل أن يجب أن تبقى في العُزلة لحين  

 كيف تُحافظ على الس�مة 
للحصول   ي السع عند  إ�  مصدر شديد للعدوى. يجب عليك عدم مغادرة مكان إقامتك  coronavirus (COVIDـ19) إن فيروس كورونا 

ه��ء الذين يسكنون معك.   على العناية الطبية أو حيال الطوارئ. كما يجب عليك أن تساعد في الحفاظ على س�� 
مُغلقًا والنوافذ مفتوحة متى أمكن ذلك.  ابالب  أبقِ ك عن��خرين من خ�ل البقاء في غرفة مختلفة. ل نفس أفِص   ☐  
مامة طبية )قناع   وارتداءمتًرا بعيًدا عنهم  ١،٥ه��ء الذين تعيش معهم، يجب عليك البقاء مسافة  وتواصلت مع إذا واجهت  ☐ ك  

يستعمل لمرة واحدة فقط( عندما تتواجد في نفس الغرفة مع الناس��خرين.  للوجه       
زيارتك. ب� تسمح��حد من خارج سكان المنزل   ☐  
استعمل حمام آخر منفصل إذا كان ذلك ممكنًا.  ☐  
أفراد العائلة في المنزل.  طباق وأواني الطعام التي تستعملها منفصلة بعيًدا عن بقية��و أكواب الشربحافظ على   ☐  
ثانية في كل مرة مستعم�ً الصابون والماء أو استعمل مادة تطهير وتعقيم اليدين التي  ٢٠لفترة�� تقل عن بانتظام أغِسل يديك     ☐

 تحتوي 
بالمئة.  ٦٠على مادة كحولية بنسبة�� تقل عن         
ل ورقي فاسعل أو  احرص على أن تسعُل أو تعطس في منديل ورقي ثم تخل�ص من المنديل فوًرا وأغِسل يديك. وإن لم يكن لديك مندي  ☐  

اعطس داخل مرفقك أو القسم العلوي من كم قميصك.       
أغِسل يديك بعدما تقوم بتنظيف أنفك أو بعد السُعال والعطس أو استعمال المرحاض.   ☐  
ة. نظِ ف بشكل منتظم كل ا�سطح في منزلك )طاو�ت ومناضد وما شابه( وأغِسل الم�بس بشكل دقيق ووفق أعلى درجات الحرار   ☐  
تخل�ص من المواد المُلو�ثة مثل المناديل الورقية وما شابه في حاويات للنفايات مُبط�نة بأكياس الب�ستيك.   ☐  
مامة( استعمل القناع الطبي  ☐ والقفازات التي تُستعمل لمرة واحدة أثناء معالجتك المواد المتسخة. )ك  
ويجب أن ترتدي قناًعا طبيًا )كمامة( عندما   .ج إلى حديقتك أو إلى البلكونت تسكن في منزل خاص أو في شقة، يمكنك أن تخر إذا كن  ☐  

تتجول ضمن مكان سكنك.      

 اطلب من��صدقاء أو العائلة الذين ليس مطلوب منهم أن ينعزلوا أن يجلبوا لك��غذية والمواد الضرورية��خرى. 
هذه المؤويجب عليهم عدم الدخ ها عند باب منزلك��مامي. ن، ول إلى منزلك حين توصيل  بل أن يتركو  

 راقب أعراضك 
 ،إذا إزدادت أعراضك سوًءا لكن دون أن تدخل مرحلة حرجة، إتصل بطبيبك. وإذا كانت مسألة حالة طبية طارئة كصعوبة التنف�س مث�ً 

. coronavirus (COVIDـ19)ونا كور ��سعاف أنك تعاني من فيروس  موظفي  أبلِغ  ( واطلب��سعاف. 000اطلب الرقم ث�ثة أصفار )  

أهمية��عتناء بنفسك وأحوالك   
استمر في التواُصل مع العائلة وا�صدقاء عبر الهاتف أو بالبريد ا�لكتروني أو عبر وسائل التواُصل ا�جتماعي.   ☐  
رت ِب مع رب عملك �ن تمارس العمل من المنزل.   ☐  

تعامل مع ا�وضاع وا�مور بشكل مقبول، تحد�ث إلى طبيبك أو إتصل بِـ:  ال في تواجه صعوبة إذا كنت  
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هاتف: 14 11 13     ،Lifeline Australia )https://www.lifeline.org.au(  مؤسسة  ☐ 
عمة إزاء��زمات والمصاعب  تقدم الدعم في أي وقت.       خدمة دا  

هاتف: 4636  22 1300    ،Beyond Blue )https://www.beyondblue.org.au( مؤسسة  ☐ 
. لمساعدة الناس قيد العزل والحجر  ةالنفسيتقدم الخدمات التخصصية في الصحة       

هاتف: 800 551 1800    ،Kids Helpline )https://www.kidshelpline.com.au( مؤسسة  ☐ 
جانية وسرية لمساعدة اليافعين. م ة استشارية خدم       

. 131 450  بمساعدة من مترجم شفهي عبر��تصال بالرقم  BlueBeyondأو  Lifelineيمكنك��تصال بمؤسسة   

 رزمات��غاثة حيال الطوارئ 
   ، ُزر المواد الغذائيةل��� على معلومات عن الدعم ورزمات��غاثة حيال الطوارئ أو للحصول على 

 quarantine-coronavirus-covid-19ـdhhs.vic.gov.au/self أو إتصل بالخط الس اخن لفيروس كورونا على الر قم  398  675  1800. 
. 131  450 إذا كنت بحاجة لخدمات مترجم الرجاء��تصال بالرقم    

لدعم العامل المالية  COVIDـ19دُفعة معونة   
ه�ً للحصول على دفعة معونة ها  قد تكون مؤ تهدف إلى تقديم  ولدعم العامل  COVIDـ19د��ر كدفعة معونة  ١٥٠٠لمرة واحدة قدر

هم من قِبَل دائرة الصحةالدعم المالي لسكان فكتوريا الذين تم  قد تم تشخيص   إذ بأن يعزلوا أو يحجروا أنفسهم في منازلهم  DHHS  توجيه
لديهم أو��نهم مخالطون بشكل وثيق لحالة مؤكدة من الفيروس.  coronavirus (COVIDـ19)كورونا  فيروس  

هذه ال DHHSستُجري دائرة الصحة  هذا ا�جراء سيُجرى إتصا�ً مباشًرا بكل الحا�ت المؤكدة وبمخالطي  حا�ت المُقربين. وكجزء من 
ه تقييم   حينئذ   هذه  هذه دُفعة ي الطريقة الوحيدة للحصول علىعلى الدُفعة عبر الهاتف. إن  .المعونة   

  معلومات لمُقدمي العناية وأفراد ا�سرة ا�خرين
يجب عليك أن تحجر نفسك أيًضا وأن تبقى ، coronavirus (COVIDـ 19)إذا كنت تسكن مع شخص لديه حالة مؤكدة من فيروس كورونا 

 في المنزل. 
هذه ا�عراض ق، سُعال أو ألم في البلعوم، ضيق في التنفُس، رشح من ا�نف،  التالية وإذا كانت لديك أي  من  : ُحَمى، قشعريرة أو تعر�

  أخرى بأن تخضع للفحص. وفي بعض الظروف والحا�ت قد تؤخذ أيًضا با�عتبار أعراض فقدان حاسة الشم أو الذوق ــ يوصى حينئذ  
 مثل الصداع، ألم في العض�ت، احتشاء في��نف، الغثيان، التقيوء ��سهال. 

هامة التي  هناك بعض���ور ال يجب عليك القيام بها للحفاظ على س�� كل فرد في  إذا كنت تعتني بشخص مريض من أفراد��سرة، 
 ذلك المنزل ��سرة: 

احرص على بقاء المريض في غرفة واحدة بعيًدا عن��خرين.   ☐  
مغلقًا وعلى النوافذ مفتوحة متى أمكن ذلك.  حافظ على باب غرفة المريض  ☐  
العناية إلى الحد ا�دنى من المُعتنين. قد ميمُ حافظ على عدد   ☐  
احرص دائًما على غسل اليدين بالماء والصابون أو استعمال مادة تطهير ا�يدي قبل وبعد دخول الغرفة.   ☐  
أبِعد ا�طباق وا�واني التي استعملها الشخص المريض بعيًدا عن تلك التي يستعملها بقية أفراد ا�سرة.   ☐  
مامة( عند تواجدك في غ  ☐ متًرا بعيًدا عنه إذا أمكن.  ١،٥مسافة  وابقَ رفة المريض إذا توافرت، استعمل القناع الطبي )الك  

 
القيام دوريًا بتنظيف وتطهير ا�سطح التي تتعرض للكثير من اللمس مثل أسطح الطاو�ت، ا�بواب، لوحات المفاتيح،  احرص على   ☐  

الصنابير )حنفيات( والمسكات.       
تخل�ص من المناديل الورقية وا�قنعة )الكمامات( في كيس ب�ستيكي ُمحكم ا�غ�ق.   ☐  
� تستقبل الزوار.   ☐  

هور حالته، إتصل بالخط الساخن  طلب النصيحة. وإذا  او 1800  675 398لفيروس كورونا على الرقم إذا بدأ الشخص المريض يشعر بتد
هاب  كنت بحاجة لزيارة طبيبك لعام، إتصل به قبل كي يُجري ا�ستعدادات الضرورية.  إلى عيادتهالذ  

https://www.lifeline.org.au/
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.kidshelpline.com.au/
http://dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19
http://dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19
http://dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19
http://dhhs.vic.gov.au/self-quarantine-coronavirus-covid-19
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 راقب��عراض 

( واطلب��سعاف.  000إذا ظهر لدى الشخص الذي تعتني به أعراض خطيرة كصعوبة التنفُس مث�ً، إتصل بالرقم ث�ثة أصفار )
هم بأن الشخص المعني لديه حالة مؤكدة من  . coronavirus (COVIDـ19) فيروس كورونا وأخبر  

١ 

 

 

بنمط يمكنك استعماله، أرسل رسالة إلكترونية إلى للحصول على هذه النشرة    
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  (19-فيروس كورونا )كوفيد
 وسهل وآمن سريع فحصال

 Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy – Arabic 

 فقط (19-)كوفيد كورونا فيروسفحص الكشف عن من أجل  بك الخاصة المعلومات جمع يتم

 الخاصة بك ا�يجار أو التأشيرةأحوال معرفة � نحتاج إلى  نحن. 

 كورونان وجود فيروس عفقط فحص بالكشف ال قومي. 

 هاتفك حتى نتمك  سألك عن ن نحن ن من اسمك وتاريخ مي�دك ورقم 
 إخبارك بنتيجتك.

 د من أن لدينا المعلومات للتأك   تكنطلب بطاقة هوية تحمل صور نحن
 الصحيحة عنك.

 نة من �خذ عي   يةقطنمسحة  /الممرض. ستستخدم الممرضةلفحصا جرين   نحن
 حلقك وأنفك.

 مكن.وقت منخبرك بنتيجتك بأسرع  سوف 

  نحن سوفوكورونا يروس فب إلى البقاء في المنزل إذا كنت مصابا   تحتاجأنت 
 ندعمك.

 توفير الطعام من خ�� ، فسوف نساعدك كورونابفيروس  كنت مصابا   إذا
 .والمال إذا كنت بحاجة إليه لوازموال

 كومجتمع عائلتك��مة و ��� على الحفاظ في والمساعدةفحص ال إجراءمن فضلك قم ب

 Coronavirus (COVID –DHHS.vic- (19اكتشف المزيد عبر
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 

من أجل التحّدث مع   0اضغط على الرقمساعة(.  42)  398 675 1800الخط الساخن المتعلّق بفيروس كورونا
 مترجم شفهي

 فقط الطوارئ حا�ت في إّ� ( 000) الطوارئ برقم تتصل � فضلك من

إذا  77 36 13 الرقم برع National Relay Serviceستخدام با  160 651 1300اتصل على الرقم  أخرى بصيغةه الوثيقة هذ لحصول علىل
 Emergency Management Communicationsأرسل بريد إلكتروني إلى تطلّب ا�مر ذلك، أو 

<em.comms@dhhs.vic.gov.au> 
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne © State of Victoria, 17 July 2020. 

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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كيف تحصل عىل الدعم بخصوص العنف العائلي في ظل 

.coronavirus (COVID-19( فيروس كورونا

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه ُمعرَّض للخطر الوشيك إتصل بالرقم ثالثة أصفار 000.

 ،safe steps :إذا كان بامكانك طلب المساعدة والدعم دون تعريض سالمتك للخطر، إتصل بمؤسسة

خدمة الدعم إزاء العنف العائلي في فكتوريا عىل الرقم 188 015 1800  )٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام 
في األسبوع(.

إذا كنت بحاجة لخدمات مترجم شفهي إتصل بخدمة الترجمة الوطنية TIS National عىل الرقم 450 131 

واطلب منهم توصيلك بمؤسسة safe steps أو بأّي من الخدمات الُمدرجة هنا.

هل تشعر أنت أو شخص ما تعرفه بعدم األمان في المنزل؟

 إنَّ خدمات مكافحة العنف العائلي هي قيد العمل ومتوافرة لتقديم الدعم لك في ظل تفشي جائحة كورونا

”coronavirus (COVID-19(“ 

د في إرغامك عىل التصرُّف والسلوك بطريقة  إنَّ العنف العائلي هو اإلساءة المعنوية أو المالية، أو العنف البدني أو الجنسي. وقد يتجسَّ

ما أو السيطرة عليك أو اإلساءة النفسية تجاهك الصادرة عن أحد أفراد أسرتك أو شريك العالقة الحميمية أو الزوجية.

لربما كان هذا الشخص يُقيِّد حركتك ويُبعدك أو يعزلك عن األصدقاء أو األسرة، كما قد يستعمل إحتمال خطر التعرُّض لإلصابة بفيروس 

كورونا “)coronavirus (COVID-19” كوسيلة لتهديدك.

استمر عىل تواُصلك وقم بوضع خطة للسالمة

استمر في التواُصل مع األشخاص الذين تثق بهم واتفق مع هؤالء األصدقاء أو أفراد األسرة الُمقربين عىل "كلمة السالمة" أو إشارة ما 

تستعملها، وعندما تستعمل هذه الكلمة فإنهم سيعرفون أنك تحتاج للمساعدة ويمكنهم اإلتصال بالشرطة أو خدمات الطوارئ.

أنت مسموح لك مغادرة منزلك لطلب المساعدة ولن تُغرَّم إذا قمت بذلك. وإذا أوقفتك الشرطة، أخبرهم أنك ال تشعر باألمان في 

المنزل وسيقومون بمساعدتك.

لكن إذا كنت بحاجة للمساعدة في التخطيط لمغادرة المنزل، بامكانك عندما تكون األوضاع آمنة أن تتصل بمؤسسة safe steps عىل 

 safesteps@safesteps.org.au :الرقم 188 015 1800 )٢٤ ساعة في اليوم، ٧ أيام في األسبوع) أو بالبريد اإللكتروني

اطلب المساعدة

إن خدمات العنف العائلي، وتشمل اإلقامة السكنيَّة خالل األزمات والشرطة والمحاكم مستمرة في العمل في ظل تفشي جائحة فيروس 

.”coronavirus (COVID-19(“ كورونا

ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة The Orange Door عبر )https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages) لإلطالع 

عىل معلومات عن المساعدة المتاحة إذا كنت تشعر بعدم األمان أو تحتاج إىل المزيد من الدعم للعناية باألطفال أو كنت قلًقا بخصوص 

كيفية معاملتك من ِقَبل شخص قريب منك.

إتصل بمؤسسة InTouch, Multicultural Centre Against Family Violence عىل الرقم 988 755 1800، من أجل المعلومات 

عن العنف العائلي والمساعدة. ويمكن للمؤسسة الترتيب لمترجم شفهي إذا كنت بحاجة لذلك.

mailto:safesteps%40safesteps.org.au?subject=
https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages


About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-re-
sponse-and-support-during-coronavirus>

How to get family violence support during coronavirus (COVID-19( – Arabic

 للحصول عىل هذه النشرة بنمط يمكنك استعماله، أرسل رسالة إلكترونية إىل

.Emergency Management Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. 
© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, March 2020.  

ISBN 978-1-76069-381-7 (pdf/online/MS word(

متاحة من خالل:

إن شرطة Victoria Police موجودة وتعمل لتحديد المخاطر وإتخاذ اإلجراءات المالئمة ومعاقبة الجناة والحفاظ عىل سالمة الضحايا.

إن العزلة اإلجتماعية ال تُبرِّر العنف أو اإلساءة. وتواصل خدمة  Men’s Referral Service  تقديم المساعدة والدعم لألشخاص 

الذين يراودهم القلق بخصوص سلوكهم وتصرفاتهم وذلك عبر الرقم 491 766 1300. 

إساءة معاملة كبار السن

إن إساءة معاملة كبير السن هو أي فعل يُلحق األذى بالشخص الُمِسن والذي يقوم به شخص يعرفه المسن ويثق به، ويكون هذا 

الشخص عادة أحد أفراد األسرة أو ُمقدِّم العناية. قد تكون اإلساءة جسدية أو إجتماعية أو نفسية و/أو جنسية وقد تشمل سوء المعاملة 

واإلهمال. للمساعدة إتصل بِـ:

Seniors Rights Victoria – 1300 368 821

Elder Rights Advocacy – 1800 700 600

Office of the Public Advocate – 1300 309 337

https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-crisis-response-and-support-during-coronavirus
mailto:em.comms%40dhhs.vic.gov.au?subject=
https://www.ntv.org.au/


Coronavirus (COVID-19) testing - Arabic  
	

 

 

Coronavirus (COVID-19) رابتخا  
 

 

 

   .1800 675 398 مقرلا ىلع ةعاس 24 رادم ىلع coronavirusِ ـل نخاسلا طخلاب لاصتالا كتعاطتساب ، (COVID-19) سوریف لوح ةلئسأ كیدل ناك اذإ
 :ةرایزب مق وأ ،1800 675 398 ةعاس 24 رادم ىلع coronavirusِ ـل نخاسلا طخلاب لاصتالا كنكمی ،coronavirus رابتخا ءارجإل بھذت نیأ ىلا ةفرعمل

19-covid -coronavirus-tested-https://www.dhhs.vic.gov.au/getting 
   
 .ينورتكلالا عقوملا يف كل اورظنی نأ مھنم بلطا وأ coronavirusِ ـل نخاسلا طخلا بلطا مث ،131 450 مقرلابً الوأ لصتا ،مجرتم ىلإ ةجاحب تنك اذإ
 
   https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations عقوملا يف ةمجرتملا داوملا نم دیزملا ىلعروثعلا كنكمی

   

 يبلاطو ،بناجألا بالطلا كلذ يف امب ،ایروتكیف يف سانلا عیمجل يناجم رابتخا وھ Coronavirus رابتخا •
 .جراخلا نم  نیرئازلا وأ ءوجللا

 نیلماعلاو بناجألا بالطلاو جراخلا نم نیرئازلا لثم ،Medicare ةقاطب مھیدل سیل نیذلا صاخشألا كلذ لمشی .عیمجلل يناجم Coronavirus رابتخا
 .ءوجللا يبلاطو نیرجاھملا

 
 :ةیلاتلا عقاوملا نم يأ يف يناجم رابتخا ىلع لوصحلا كنكمی ،ضارعأ كیدل ناك اذإ

 
  Acute Respiratory assessment Clinicایروتكیف يف ىفشتسمب انوروك سوریف مییقت ةدایع     •
  Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic عمتجملا ةحص زكرم ىدل يسفنتلا زاھجلا مییقت ةدایع     •
 قوست زكرم يف ةرایسلاب اھلخدت ةدایع     •
  .دعوم لمعل ةجاحلا نودب ةیمیلقا ةدایع     •

 

	؟ coronavirus رابتخال عضخی نأ بجی يذلا نم
 :ضارعألا هذھ نم يأ كیدل ناك اذإ  Coronavirus رابتخال عضخت نأ بجی

 
 ىمح     •
 ةریرعشق     •
 لاعس     •
 قلحلا يف باھتلإ     •
 سفنتلا يف قیض     •
 فنألا نم حشر     •
 مشلا ةساح نادقف     •

 .صحفلل عضخت نأ بجی ،ةفیفخ كضارعأ تناك اذإ ىتح

 ؟رابتخالل عضخت امدنع ثدحی اذام
 لاثملا لیبس ىلع ،كتیوھ تبثیام راضحإ ءاجرلاف ، Medicare ةقاطب كیدل نكی مل اذإ .كب لاصتالا لیصافتو كتیوھ تبُثی ام كنم بلُطیس ،رابتخالا ءارجإ دنع
 .كتریشأت  عضو ةفرعم ىلإ رابتخالا ةدایع جاتحت ال .بلاطلا ةیوھ وأ تالصاوملا ةفلك ضیفخت ةقاطب وأ رفسلا زاوج وأ ةدایقلا ةصخر

 .ةقیقد يلاوح رابتخالا قرغتسی .فنألاو قلحلا نم يفلخلا ءزجلا نم ةحسم نوذخأی فوس .رخآ يحص يئاصخأ وأ بیبط وأ ةضرمم لبق نم رابتخالا ءارجإ متی
 

 ؟coronavirus  رابتخا دعب يتاذلا لزعلا ىلإ جاتحأ لھ
 لزنملا ىلإ ةدوعلا ينعی اذھو .رابتخالا ةجیتن ىلع كلوصح نیحل كسفن لزع كیلع بجی ھنأ ةیحصلا ةیاعرلا يئاصخأ وأ بیبطلا كربخیسف ،ضارعأ كیدل ناك اذإ
 .رابتخالا ةجیتن فرعت ىتح لزنملا يف ءاقبلاو رابتخالا دعبً اروف
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 .coronavirusِ ـل ةیبلس وأ ةیباجیإ ةجیتنلا تناك اذإ ام كرابخإل رابتخالل تعضخ ثیح ةدایعلا وأ كبیبط كب لصتیس
 
 ؟جئاتنلا ىلع لوصحلا قرغتسی تقولا نم مك 

 لوصحلل مایأ 5 ىلإ لصی ام رمألا قرغتسی دقف ،رابتخالل نوعضخی صاخشألا نم ریثكلا كانھ ناك اذإ .مایأ 3ـ1 نم رابتخالا دعب جئاتنلا ىلع لوصحلا قرغتسیً ةداع
 .كجئاتن ىلع

 
 .اھیف رابتخالا ءارجإ مت يتلا ىفشتسملا وأ ةدایعلاب لصتاف ،كجئاتن لوح ةلئسأ كیدل ناك اذإ
 
 يذلا coronavirusِ ـل نخاسلا طخلاب لاصتالا ىجری ،كب ةصاخلا رابتخالا جئاتنل مایأ 5 نم رثكأ ترظتناو قوست زكرم يف ةرایسلاب اھلخدت ةدایع يف كرابتخا مت اذإ
 نأ قوستلا زكارم يف ةرایسلاب اھلخدت يتلا تادایعلل نكمی ال .كجئاتن ىلع لوصحلا يف انقیرف كدعاسیس .1800 675 398 مقرلا ىلع ةعاس 24 رادم ىلع لمعی
 .ةجیتنلا ىلع لوصحلل مھب لاصتالا مدع ىجری اذل ،رابتخالا ةجیتن ىلع لوصحلا يف كدعاست

  نم صخش كب لصتیس ،ةیباجیإ رابتخالا ةجیتن تناك اذإ .ةیبلس ةجیتنلا تناك ول ىتح ،كب ةصاخلا رابتخالا ةجیتنب كرابخإ متیس
Department of Health and Human Services ھب مایقلا كیلع بجی امب كرابخإو تامولعملا نم دیزم ىلع لوصحلل. 

 

 ىلع ينورتكلإلا دیربلا ربع لصاوتلا كنكمی ،ھیلإ لوصولا كنكمی لكشب روشنملا اذھ يقلتل
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 ءابو نمز يف ّةیسفنلا كتّحصب ءانتعإلا
Coronavirus (COVID-19) 

 

 نكل .Coronavirus (COVID-19) ءابو لثم قوبسم ریغ ثدحل ةبسنلاب ةیعیبط لاعفأ دودر بارّطضإلاو قلقلا رعاشم َربتُعت
 .فرظلا اذھ يفً ادیحو َتسل كنأب رَّكذتت نأ بجی

 :ةرتفلا هذھ ءانثأ ّةیونعملاو ّةیسفنلا كعاضوأو كلاوحأب ءانتعإلا لجأ نم اھب مایقلا كنكمی يتلا رومألا ضعب كیلإ

 .مونلاو ّةیضایرلا نیرامتلا ةسراممو يّحصلا ءاذغلا لوانت كلذ يف امب ّدیج نیتور عاّبتا يف رمتسإ •
  .ّةینورتكلإلا ایجولونكتلاو تنرتنإلا ربع وأ فتاھلا ىلع كلاب لغشیو كقلقی امع مھیلإ ثَّدحتو مّھبحت نیذلا عم لُصاوت ىلع َقبإ •
  لوصحلل ةدعاسملا بلطا .دیلا لوانتمب ةیودألاو نؤملاو ءاذغلا نم يفكی ام كیدل نوكی نأ ىلع صرحلا لالخ نم اrدعتسم نك •

 .ًانكمم كلذ نوكی ثیح داوملا هذھ ىلع
ّفخ وأ بَّنجت •  .غبتلاو لوحكلل كلامعتسا نم فِ
ّلق ،ّةیرابخإلا تّادجتسملا ءاّرج رُّتوتلاو طغضلاب رعشت تنك اذإ •  دمتعا .دحاولا  مویلا يف نیترم وأ ةّرم ىلإ اھیلع عالّطإلا نم لِ

 نم بلطاف تنرتنإلا ىلإ لوصولا نم نكمتت مل نإو .يعامتجإلا لُصاوتلا لئاسو نمً الدب ّةیقادصم تاذو ةقوثوم رداصم
 .ةقوثوم تامولعم نم تّادجتسملا رخآ ىلع كعلُطی نأ وأ كل أرقی نأ ةرسألا دارفأ دحأ نم وأ قیدص

 .جالعلا ةّطخ ىلع اوبظاویو مھل ةفوصوملا ةیودألا لوانتب اوّرمتسی نأ بجی ،ّةیسفنلا ةحصلا ایاضق عم نولماعتی نیّذلل ةبسنلاب •
 .لكاشملاو بعاصملا ھجاوت تنك اذإ اًركبُم ّينھملا مّعدلا بلطت نأ كیلعو

 ةیباجیإلاب ّيلحتلا
 مایقلا اننكمی ھنإ رّكذتن نأ ّمھملا نم ىقبی ،تقولا نم ةریصق ةرتف لالخ انتایح ترَّیغت دقو رارقتسإلا مدع نمز ھنإ نم مغّرلا ىلع
 ءابو راشتنإ ءاطبإ يف دعاستس ةّصاخلا كدوھجبً ةبوحصم تارییغتلا هذھ نأب رَّكذت .انرعاشم نیسحت فدھب ةریثك روُماب

Coronavirus (COVID-19). 

 تاردقملاو دراوملا

 TIS( ةمجرتلا ةمدخل ينطولا ّطخلاب لّصتإف ،هاندأ ةجردُملا فتاوھلا ماقرأ نم ّيأ عم لُصاوتلل يھفش مجرتم ىلإ ةجاحب تنك اذإ
National( ةینعملا ةھجلاب كلاصیإ بلطاو 131450 مقرلا ىلع. 

 تاغللا نم ریثكب تامولعملاو تامدخلاو دراوملا تافاقثلا ةدِّدعتملا ایلارتسوأ يف ّةیسفنلا ةحصلا ةمدخ ّرفوت
www.mhima.org.au 

 مّعدلا ةمدخ ّرفوت امك . beyondblue.org.au عقوملا لالخ نم دراوملاو ةیلمعلا حئاصنلا )Beyond Blue (ولب دنویب ةسسؤم ّمدُقت
 مقرلا ىلع عقوملا ةكبش ربع ةشدردلاو فتاھلا ربع تالاحإلا ىلا ةفاضإلاب دمألا ةریصق ةرتفل ةراشتسإلاو داشرإلا ولب دنویبل ةعبّاتلا

1300224636 

 ىلع ًایفتاھ لاصتإلا كنكمی .راحتنإلا يدافتو تامزألا ءازإ معدلا ىلإ ةفاضإ حئاصنلاو دراوملا (Lifeline) نیال فیال طخ ّمدقی
 ّىتح ءاسم ةسداسلا نم عوبُسالا يلایل ّلك( 0477131114 مقرلا ىلع ّةیّّصنلا لئاسّرلا لاسرإ وأ )ةعاسلا رادم ىلع( 131114 مقرلا
 يلایل ّلك( www.lifeline.org.au/crisisـchat عقوملا ربع ةشدردلا وأ )يلارتسوألا يقرّشلا لحاّسلا تیقوت بسح لیللا فصتنم
  .)لیللا فصتنم ّىتح ءاسم ةعباسلا نم عوبُسالا
 ایروتكف ناكس ّلكل ةّحصلا تامولعمب ةّقلعتملا تّادجتسملا رخآو ّةیلمعلا حئاّصنلا (DHHS) ةیرشبلا تامدخلاو ةّحصلا ةرئاد ّمدقت

 www.coronavirus.vic.gov.au/translations :ةمجرتُملا داوملا ضعب كلذ يف امب )19-دیفوك( انوروك سوریف لوح
 

 )ةعاسلا رادم ىلع( 1800675398 مقرلا ىلع.Coronavirus ءابول نخاسلا طخلاب لاصتإلا كنكمی امك
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كنتم على اتصال وثيق مع شخص مُصاب بمرض 
 (19-فيروس كورونا )كوفيد

ا هي المعلومات التي يجب عليكم معرفتها  م

 

 ( 19-كنتم على اتصال وثيق مع شخص مُصاب بمرض فيروس كورونا )كوفيد

هذا  14لرعاية الصحية لمدة يجب عليكم عزل أنفسكم في منزلكم أو الفندق أو مركز ا يوماً بعد آخر اتصال لكم مع 
 . الشخص

 يُرجى قراءة هذه المعلومات بعناية.

هو مرض فيروس كورونا )كوفيد  (؟19-ما 
هو فيروس مستجد يمكن أن يُسّبب صعوبات في التنفّس تتراوح 19-يمكن لفيروسات كورونا أن تسّبب المرض للحيوانات أو البشر. وفيروس كورونا )كوفيد  )

 أعراضها من خفيفة إلى شديدة وأمراض في الرئة لدى البشر. 

هو ��ن منتشر في العديد من البلدان.  19-وقد تفشّى وباء كوفيد  في جميع أنحاء العالم. و

 ما ه���� الوثيق؟
عندما يكون  19-مع شخص مصاب بكوفيدمشاركة مكان مُغلق �كثر من ساعتين أو  دقيقة 15ر وجهاً لوجه �كثر من ا�تصال المباشيُقصد "با�تصال الوثيق" 

 باستطاعته نقل العدوى.

 يمكن أن يحدث ��تصال الوثيق بعدة طرق، بما في ذلك:

 العيش في نفس المنزل أو المكان  •

 لة مؤّكدة إصابتها بالفيروس ا�تصال المباشر مع سوائل الجسم أو عيّنات مختبرية لحا •

 التواجد في نفس الغرفة أو المكتب لمدة ساعتين أو أكثر •

 دقيقة في أماكن أخرى مثل السيارة أو المصعد أو الجلوس بجانبه/بجانبها في وسائل النقل العام. 15التواصل وجهاً لوجه �كثر من  •

 ما الذي يتوّجب علّي القيام به؟
 ي الفندق أو في مركز الرعاية الصحية ��وا منزلكم أو غرفتكم ف

هذا ما يُسمى   .بالعزل/الحجر الصحيو

 .يوماً بعد آخر مّرة إلتقيتم فيها مع الشخص المُصاب بالعدوى 14لمدة قوموا بعزل أنفسكم  •

 يجب ��تغادروا منزلكم أو مكان إقامتكم ��لطلب الرعاية الطبية. –

اً ماماً يجب عليكم البقاء في غرفة مختلفة عن الغرفة التي يتواجد فيها ���اص ا��رون قدر ��مكان. وناموا في غرفة نوم منفصلة واستخدموا ح –  منفص
 إذا كان متاحاً.



 

هي المعلومات التي يجب عليكم معرفتها19-كنتم على اتصال وثيق مع شخص مُصاب بمرض فيروس كورونا )كوفيد  2 (: ما 

 /الجامعة.TAFE� تذهبوا للعمل أو المدرسة أو  –

مة.  –  � تذهبوا إلى ��ماكن أو ��حداث العا

 ات النقل العام أو سيارات ا��رة.��تستخدموا خدم –

 ها. تحتاجون إليحيثما أمكن، اطلبوا من ��رين مثل ��صدقاء أو أفراد العائلة، الذين ليسوا في الحجر الصحي، إحضار الطعام أو ��ياء ��رى التي  –

ها، اتصلوا بال •  للحصول على المساعدة.  1800 675 398رقم إذا كان من الصعب عليكم الحصول على الطعام أو ا��ياء التي تحتاجون إلي

 . 1800 675 398، ثم اطلبوا ��تصال بالخط الساخن على الرقم 131 450إذا كنتم بحاجة إلى مترجم، اتصلوا بالرقم  •

 ل��ت الطوارئ فقط. (000الرقم ) يُرجى استخدام •

 الخروج من المنزل
 إذا كنتم تعيشون في منزل خاص، فمن ��من لكم الخروج إلى الحديقة أو الشرفة أو الفناء. 

مناطق  مرور بسرعة عبر أيإذا كنتم تعيشون في شقة أو سكن مشترك، من ا�من أيضاً لكم الخروج إلى الحديقة أو الفناء وأنتم ترتدون الكّمامة. ولكن يجب عليكم ال
هون  هذه المناطق.مُشتركة وأنتم مُتّج مامة إذا كان يجب عليكم المرور عبر   نحو الحديقة. ارتدوا الك

 متر.  1.5تأكدوا من ابتعادكم عن أي أشخاص آخرين تلتقون بهم في المناطق المشتركة بمسافة 

 راقبوا ا��اض التي تعانون منها
 المُصاب بالعدوى.يوماً بعد آخر مّرة إلتقيتم فيها مع الشخص  14قوموا بمراقبة صحتكم لمدة 

امات وا�عراض: هذه الع هوا �يٍ من   تنّب

 حمى  •

 سعال •

 ضيق في التنّفس •

 ألم في الحلق. •

 ويمكن أن تتضمن ��عراض المُبكرة ��رى ما يلي:

 القشعريرة  •

 آ��� الجسم  •

 صداع •

 سيان ا�نف •

ات •  آ��� العض

 إسهال. •

 سوف تتصل بكم دائرة الصحة والخدمات ا�نسانية بانتظام للتحقّق مما إذا كنتم تعانون من أي أعراض.

 ماذا لو ظهرت علّي أعراض؟
 إذا عانيتم من أّي من ا�عراض المذكورة أع�ه:

هم أنكم كن •  وتعانون من ��عراض.  19-تم على اتصال وثيق بحالة مؤكدة مصابة بفيروس كوفيداتصلوا بالطبيب أو عيادة تقييم الحا�ت الصحية. أخبرو

 ضعوا كّمامة إذا كان لديكم واحدة. •

 إبتعدوا عن ��رين )على سبيل المثال، في غرفة مختلفة واستخدام حمام مختلف إن أمكن(. •

مة. /الجامعة أو ��ماكن أو ���اث العTAFE� تذهبوا للعمل أو المدرسة أو  •  ا

 ��تستخدموا خدمات النقل العام أو سيارات ا��رة. •

هم مرة أخرى أنكم كنتم على اتصال وثيق بحالة مؤكدة مُصابة بفيرو •  .19-دس كوفيعند وصولكم إلى عيادة الطبيب أو عيادة تقييم ا���ت الصحية، أخبرو

الحلق ات من ا�نف وسيتأكد طبيبكم أو طاقم قسم الطوارئ في المستشفى من أنكم تضعون الكّمامة. وسوف يأخذونكم إلى غرفة بعيداً عن ا�خرين. قد يأخذون مسح
 .19-�رسالها لفحص ا��بة بكوفيد

 إذا كنتم تعانون من أعراض شديدة مثل ضيق التنّفس:

 .ا�سعاف واطلبوا 000اتصلوا برقم الطوارئ  •

 .19-أخبروا المسعفين أنكم كنتم على اتصال وثيق مع حالة مؤكدة مُصابة بفيروس كوفيد •



 

هي المعلومات التي يجب عليكم معرفتها19-كنتم على اتصال وثيق مع شخص مُصاب بمرض فيروس كورونا )كوفيد  3 (: ما 

 كيف يمكنني الحّد من انتشار الفيروس؟
 إن الحفاظ على نظافة اليدين وممارسة العادات الجيدة عند العطس والسعال هي أفضل دفاع:

هاب إلى المرحاض أو قبل الدخول إلى أي منطقة أو ثاني 20اغسلوا أيديكم غالباً بالماء والصابون لمدة  • ة على ��قل. وافعلوا ذلك قبل وبعد تناول الطعام وبعد الذ
 لمس أشياء مشتركة مع ��رين.

 يمكنكم استخدام معقم اليدين الُمرتكز على الكحول إذا كانت أيديكم غير متّسخة بشكل واضح.  •

 السعال أو العطس.  قوموا بتغطية أنفكم وفمكم بمنديل ورقي عند •

 ارموا المنديل الورقي في كيس منفصل في سلة النفايات وتأكدوا من غسل أيديكم بعد ذلك. •
 إذا لم يكن لديكم منديل قوموا بالعطس أو السعال في أعلى أكمامكم أو كوع ذراعكم. •

 حاولوا عدم لمس عينيكم أو أنفكم أو فمكم. •

 تجنّبوا أي اتصال مع ا�خرين. •

 هل يجب علّي استخدام الكّمامة؟
مامة لن تحميكم من ا��بة بالعدوى. ة إذا لم يكن لديكم أي أعراض. فالك  أنتم لستم بحاجة إلى استخدام الكمام

امة لكي ترتدونها.  إذا كنتم مُرضى، يجب عليكم ارتداء الكمامة إذا كان لديكم واحدة لمنع انتشار ال�����رين. وسيعطيكم طبيبكم كم

 كيف أعتني بعافيتي أثناء الحجر الصحي؟
هقاً.   قد يكون البقاء في المنزل لفترة طويلة أمراً ُمر

 تتضمن بعض النص����عتناء بأنفسكم ما يلي:

 سيقلّل من الشعور بالقلق. 19-تحدّثوا مع عائلتكم حول العدوى. ففهم فيروس كوفيد •

مها.  •  قوموا بطمأنة ا���ل الصغار باستخدام الكلمات التي يمكنهم فه

هذا الوضع أيضاً. وتذكروا أن الحجر الصحي لن ي •  ترة طويلة. ستمر لففّكروا كيف تأقلمتم مع ا�شياء ا�خرى في الماضي. وأخبروا أنفسكم أنكم ستتأقلمون مع 

 ياضية تخفّف من حّدة التوتر. زاولوا التمارين الرياضية بانتظام. فالتمارين الر •

هاتف أو البريد ا��كتروني أو وسائل التواصل ��تماعي.  •  استمروا بالتواصل مع أفراد ��رة و��صدقاء عبر ال

 حافظوا على روتين يومي عادي قدر ��مكان.  •

يد أو البريد ا��كتروني أو إذا كان بإمكان الطالب ��نضمام إلى اطلبوا من مدرسة طفلكم توفير أوراق ��عمال المدرسية والواجبات المنزلية عن طريق البر •
 الصف عبر ��نترنت. 

 4636على الرقم  Beyond Blueمنظمة أو  13 11 14على الرقم  Lifelineبمنظمة إذا كنتم قلقين أو إذا كنتم تعانون من الصعوبات يمكنكم ��تصال  •
22 1300. 

 �ئي في العمل؟ماذا يعني هذا لعائلتي وأصدقائي وز
 19-إذا كنتم في الحجر الصحي �نكم كنت على اتصال وثيق مع شخص تم تأكيد إصابته بكوفيد

هم من ��شخاص الذين كنتم على اتصال بهم   . ليسوا بحاجة إلى الخضوع للحجر الصحيفأفراد عائلتكم وغير

  ومع ذلك، يجب عليكم تقليل ا�تصال با�شخاص ا�خرين، بما في ذلك عائلتكم:

 ابقوا في غرفة منفصلة في المنزل إذا أمكنكم ذلك.  •

مامة وحافظوا على مسافة  •  متر من ��رين.  1.5إذا كان عليكم أن تكونوا في نفس الغرفة، فارتدوا الك

 اغسلوا أيديكم بانتظام. •

ها باستخدام مطّهر منزلي شائع. قوموا بتعقيم ��سطح •  التي لمستمو



 

هي المعلومات التي يجب عليكم معرفتها19-كنتم على اتصال وثيق مع شخص مُصاب بمرض فيروس كورونا )كوفيد  4 (: ما 

 هل يجب علّي إخبار ا�شخاص الذين كنت على اتصال بهم؟
 إذا لم يكن لديكم أي أعراض

 . 19-أنكم كنتم على اتصال بحالة مؤكدة مُصابة بفيروس كوفيد لستم بحاجة إلى إخبار ا�خرين

ظهرت نتيجة الفحوصات بأنكم مصابون بكوفيد  19-إذا ظهرت عليكم أعراض أثناء وجودكم في الحجر الصحي، وأ
إذا حدث ذلك، فسوف يتصل بكم مسؤول الصحة العامة من دائرة الصحة والخدمات ��نسانية  عندها يجب عليكم إخبار ا�شخاص الذين كنتم على اتصال وثيق بهم.

هم ���اص  الذين كنتم على إتصال وثيق بهم.  لمعرفة من 

 وبعد ذلك سيتصل مسؤول الصحة العامة بهؤ�ء ا�شخاص ويشرح لهم ما يتعّين عليهم القيام به. 

اء العمل أشخاصاً كانوا على إتصال  لوقت ا ويعتمد ذلك على مدى قربكم من بعضكم البعض عند العمل معاً وكم من -بكم  وثيقعلى سبيل المثال، قد � يكون زم
 قضيتموه معاً. وسيقرر مسؤول الصحة العامة ما إذا كان بحاجة إلى ا�تصال بهم أم �. 

-https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public>كيف تحّددون "ا�تصال الوثيق"؟ للمزيد من المعلومات حول ��تصال الوثيق، راجعوا 
coronavirus-disease-covid-19#how-do-you-define-close-contact.> 

 ماذا يحدث عند نهاية فترة حجري الصحي؟
 . يوماً بعد آخر مرة كنتم فيها على اتصال وثيق بالشخص المُصاب 14لمدة ستحتاجون إلى البقاء في الحجر الصحي 

 وسيتم إخباركم بالوقت الذي يمكنكم فيه ترك الحجر الصحي. 

 يوماً في الحجر الصحي.  14لستم بحاجة إلى تصريح طبي أو إجراء فحوصات إذا لم تعانوا من أي أعراض لفيروس كورونا خال 

اه. لحجر الصحي،إذا ظهرت عليكم أعراض أثناء ا  فيجب عليكم الخضوع لفحص للكشف عن الفيروس. ُيرجى مراجعة قسم "ماذا لو ظهرت علّي أعراض" أع

  

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-public-coronavirus-disease-covid-19#how-do-you-define-close-contact


 

هي المعلومات التي يجب عليكم معرفتها19-كنتم على اتصال وثيق مع شخص مُصاب بمرض فيروس كورونا )كوفيد  5 (: ما 

 أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
 عبر الهاتف

 متوّفر على مدار الساعة. لمناقشة أي أسئلة لديكم. الخط الساخن 1800 675 398 اتصلوا بدائرة الصحة والخدمات ��نسانية على الرقم

 . 1800 675 398، ثم اطلبوا ا�تصال بالخط الساخن على الرقم 131 450إذا كنتم بحاجة إلى مترجم، اتصلوا أو�ً بالرقم 

 عبر ا�نترنت
 <https://www.dhhs.vic.gov.au/novelcoronavirus>آخر التحديثات في ��ية فيكتوريا  •

 <https://www.health.gov.au/news/latest-information-about-novel-coronavirus> آخر التحديثات على الصعيد الوطني •

 <https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus> آخر التحديثات على الصعيد العالمي  •

 <https://www.who.int/health-topics/coronavirus> (WHOموارد منظمة الصحة العالمية ) •

 

هذه الوثيقة في شكل آخر ُيرجى ا�تصال على الرقم   National Relay، باستخدام خدمة 1300 651 160للحصول على 
Service  أرسلوا بريداً إلكترونياً إلى إذا لزم ا�مر أو  131 450على الرقمPublic Health branch 

<public.health@dhhs.vic.gov.au.> 

ها من قبل حكومة ��ية فيكتوريا،   .Treasury Place, Melbourne 1تم ترخيصها ونشر
 .2020��ية فيكتوريا، أستراليا، دائرة الصحة والخدمات ��نسانية أيار/مايو © 

 

https://www.dhhs.vic.gov.au/novelcoronavirus
https://www.health.gov.au/news/latest-information-about-novel-coronavirus
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
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